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   CIRCULAR N º 14/2016 - DG                                                 Avaré, 28 de Abril de 2.016. 
 
 

Senhor (a) Vereador (a):- 
 

 
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 
02/05/2016 - Segunda Feira – às 19h00min. 
 
 
Pela presente levo ao seu conhecimento que o Exmo. Sr. Presidente 

Vereador Denílson Rocha Ziroldo  designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 02 
de Maio do corrente ano, que tem seu inicio marcado para as 19h00min,  a seguinte matéria: 

 
 

1. PROJETO DE LEI Nº 08/2016 - Discussão Única – Maioria qualificada (2/3) (9) 

Autoria: Verª Bruna Maria Costa Silvestre 
Assunto: Dispõe sobre a alteração de denominação de logradouro público que especifica 
e adota outras providências (de Rua Avelino Fernandes p/ Rua Antônio Marcos dos 
Santos). 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 08/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação. 
 

2. PROJETO DE LEI Nº 09/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras 
providências (p/ empresa PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA - ME) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 09/2016 e dos Pareceres do Jurídico; e das 
Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do 
Consumidor; e de Serviços, Obras e Adm. Pública. (prazo expirado) 
 

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2016 - Discussão Única – Maioria Absoluta (7) 

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração da Educação Básica 
Municipal e dá outras providências (c/ SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 37/2016 e do Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. 
 

 
4. PROJETO DE LEI Nº 38/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município da Estância Turística de 
Avaré e dá outras providências (c/ SUBSTITUTIVO) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 38/2016 e do Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. 
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5. PROJETO DE LEI Nº 45/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras 
providências (Empresa WW PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 45/2016 e do Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. 
 
 

6. PROJETO DE LEI Nº 46/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras 
providências (Empresa A F AGRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES LTDA- 
ME) 

Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 46/2016 e do Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. 
 
 

7. PROJETO DE LEI Nº 47/2016 - Discussão Única  

Autoria: Prefeito Municipal 
Assunto: Autoriza concessão de direito real de uso de bem imóvel e dá outras 
providências (Empresa - AGRO TEK COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E 
REPRESENTAÇÃO LTDA) 
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 47/2016 e do Parecer do Jurídico. 
Observação:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa 
dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. 
 

  

  Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os 
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.       

 

                                                     

Exmo.(a). Sr. (a)       
Vereador (a)      
N E S T A 
 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA PORTARIA 328/2015 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Processo nº 018/2016. 

Projeto de Lei nº 009/2016. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
 
 

"Aja antes de falar e, portanto, fale de 
acordo com os seus atos.” 

Confúcio 

 
 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE DIREITO 
REAL DE USO DE BEM IMÓVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.   

 
P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo 
local, visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel para a 
empresa PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA - ME. 

 
Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição 

Federal, que reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I -legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  
 

No mesmo sentido, o artigo 4º, I e VIII da Lei Orgânica do Município 
de Avaré, cita: 

“Art. 4º  - Ao Município compete prover a tudo quanto 

lhe diga respeito, ao seu peculiar interesse e ao bem estar 
de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre 
outras, as seguintes atribuições: 
 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de 
seus bens; 
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(...).” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre 
relembrar o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do 
artigo 37, que reza: 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, 
senão vejamos o artigo 111:  

 

“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao 
agente público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos 
negócios públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a 
Constituição de l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente 
os princípios de administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas 
Constituições dos Estados. 

 
Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços 
públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas 
edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela 
esfera respectiva. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado 
de Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao 
próprio direito que criou, razão pela qual não deve ser 
motivo surpresa constituir-se o princípio da legalidade um 
dos sustentáculos fundamentais do estado de Direito. 
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 (...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, 

mas há de buscá-los na lei, assim como, em regra, não 

desfruta de liberdade, escrava que é da ordem jurídica.” (In 

Curso de Direito Administrativo, Ed. Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES NEGATIVAS 
VENCIDAS – Providências que poderá ser adota pela Comissão de Constituição e Justiça 
e Redação. 

Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 
princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às minuciosas 
formalidades prévias à celebração de contratos.  

 
A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do 

artigo 7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, industrialização, 
edificação, cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. 

 
A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância 

das normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu artigo 17, cuja 
redação foi alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 
Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, realizada 

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última 
pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a 
concessão do direito real de uso no âmbito de programas habitacionais ou de 
regularização fundiária de interesse social. 

 
A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou 
onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, que descumpridas 
levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um direito real porque o 
contrato (ou termo de concessão) é transcrito no Registro de Imóveis, gerando direito 
do concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo contra a Administração, 
que apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no termo de 
concessão e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 

 
No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei 

Orgânica Municipal da Estância Turística de Avaré: 
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“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será 
sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura 
Pública os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a 
cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela 
Emenda à Lei Orgânica nº 02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos 
seguintes casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse 
social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens 
imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante 
prévia autorização legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso 
se destinar a concessionária de serviço público, a entidades 
assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, 
devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra 
pública, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização 
legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão 
alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, donde 
destacamos o seguinte: 

 
“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser 
feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o 
caso, e o interesse público exigir. 
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§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso 
especial e dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á 
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. A concorrência 
poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a 
concessionário de serviço público, a entidades assistenciais, ou 
quando houver interesse público relevante, devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum 
somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de 
assistência social, de saúde, de segurança pública, turística ou 
industrial, mediante autorização legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será 
feita, a título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, 
será feito por portaria, para atividades ou usos específicos e 
transitórios, pelo prazo máximo de sessenta dias. 
 
§ 5º - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, 
como mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e 
campos de esporte, serão feitas na forma da lei e regulamentos 
respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem 
público ou concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e 
concorrência, dispensadas nos casos expressamente previstos na Lei Orgânica.  

 
Por fim, cumpre consignar que o enquadramento da empresa 

concessionária se alinha ao disposto no artigo 2º da lei municipal nº 517, de 13 de 
novembro de 2003, que assim se apresenta: 

 
“art. 2º - As doações e /ou cessões de área de terras do município, 
com finalidade de implantação de empresas e atividades afins, serão 
precedidas de contrato”.  

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos 
no vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou 
inconstitucional. 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
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Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções ao 
projeto de lei. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos 
que o Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, não se encontra 
maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina 
esta assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 
apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 22 de Fevereiro de 2016. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 

















































































































































































 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-0929  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
1 

Processo nº 061/2016. 

Projeto de Lei Complementar nº 037/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 
 

Assunto: “Dispõe sobre o Plano de Carreira e 
Remuneração da Educação Básica Municipal 
e adota outras providencias”.  
 

 
 

P A R E C E R - P R E L I M I N A R   

 

 

Cuida-se do projeto de Lei Complementar de autoria do chefe do Executivo 

Municipal, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração da Educação Básica 

Municipal. 

 

Cumpre consignar nesse sentir que se trata de projeto de lei complementar 

de enorme relevância para todos os servidores da rede municipal de ensino, é certo 

afirmar que o plano de carreira é um dos instrumentos da gestão cujo objetivo 

principal é o desenvolvimento pessoal e profissional do servidor, ou seja, o plano de 

carreira é um conjunto de normas que favorece as condições de ingresso e ascensão 

na carreira.  

No caso dos professores o Plano de Carreira e Salários é instrumento 

relacionado a remuneração e carreira dentro de uma administração pública. Através 

deste instrumento todo servidor da área de educação poderá enxergar a trajetória 

que vem pela frente. 
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Registra-se em sede sumária de conhecimento, que se mostrará importante 

instrumento para apreciação do mérito da propositura, a feitura de “audiência 

pública” sobre o tema que se descortina. 

 

É de ressaltar a importância das audiências públicas administrativas como 

instrumento de efetivação dos direitos, especialmente dos direitos difusos e coletivos, 

especialmente as questões referentes a: 1) concessões ou permissões para a execução 

do serviço público funerário e a administração dos cemitérios públicos e privados; 2) 

as licenças para uso e ocupação do solo urbano;  licenças ambientais;  atestado de 

condições de higiene e saúde pública; 3) plano diretor; 4) percentual da área útil dos 

cemitérios sob concessão ou permissão e privados reservados para os "sepultamentos 

sociais" (gratuitos); 5) planos de carreiras  e estatutos; 6) 

Criação/Organização/Restruturação de Conselhos Municipais;   entre outros pontos 

que devem ser debatidos pela sociedade. 

 

Audiências públicas vêm sendo realizadas nos casos de interesse público 

relevante, como: definição de políticas públicas, processo legislativo (elaboração de 

normas); atividade correcional (Judiciário e Ministério Público); cumprimento de metas 

fiscais; ação de descumprimento de prec eito fundamental; meio ambiente (CNTBio, 

ANS, ANP, ANEEL); aquisição de imóveis rurais por estrangeiros; etc.  

 

Essa prática representa um avanço democrático – pois implica na mudança 

da democracia representativa para a democracia participativa – com a efetiva 

discussão dos problemas de relevante interesse social, exercendo-se um diálogo com 

os diversos atores sociais. Essa maneira de agir só tende a fortalecer o regime 
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democrático, onde a participação de todos é valorizada na busca da solução dos 

problemas que afligem o dia-a-dia do cidadão. 

 

Desta forma, considerando que o tema reclama discussão pública, sendo 

certo que a audiência servirá para a obtenção de dados, subsídios, sugestões ou 

críticas, assegurando a participação popular no processo legislativo, assim sendo, esta 

Divisão Jurídica sugere que se faça audiência pública sobre a questão objeto do 

projeto de lei complementar e consequentemente com os resultados obtidos, faça-se 

uma reavaliação das normas contidas no projeto para se atestar o real alcance da 

propositura. 

 

Após as providências sugeridas que seja reenviado a projeto a esta 

Divisão Jurídica para análise cognitiva do Mérito. 

  

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 13 de Abril de 2016. 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

ADV. - OAB/SP 146.191 
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Processo n.º 61/2016 

Projeto de Lei Complementar n.º 37/2016. 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 

PARECER  JURÍDICO  

 

Trata-se de Projeto de Lei Complementar de autoria do Chefe 

do Poder Executivo local, que “...Dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração 

da Educação Básica Municipal e dá outras providências”. 

 

Como é cediço, o artigo 40 da Lei Orgânica do Município, em 

simetria ao disposto no artigo 61, § 1.º,inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, 

estabelece ser da competência exclusiva do Prefeito a criação de cargos, funções ou 

empregos públicos no âmbito da Administração Direta e Autárquica: 

 
Art. 40. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 
 
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos 
públicos na Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 
 
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 

 
As normas relativas aos servidores municipais reputam-se 

assunto de exclusiva competência legislativa do Município, por força da autonomia 

político-administrativa que lhe foi outorgada pela Constituição de 1988, nos termos 

dos seus artigos 1.º, 18, 29 e 30, in verbis: 

 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: 
 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. 
 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara 
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
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Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

 

Cabe ao Município, pois, a organização do regime funcional de 

seus servidores, incluindo-se, ai, as regras sobre composição do sistema remuneratório 

e demais vantagens e benefícios funcionais.  

 

Para tanto, impõe observar os comandos constitucionais 

dirigidos ao servidor público, em especial nos artigos 37 a 41, bem como os preceitos 

das leis de caráter complementar. 

 

Nesse sentido dispõe o artigo 81, da Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 81. O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira 
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas, atendendo aos princípios da Constituição Federal. 

 

 

No tocante a remuneração dos servidores municipais, impõe-se 

a obediência dos preceitos constitucionais atinentes a matéria, pelo que cabe destacar, 

em particular, os critérios para a composição do sistema remuneratório dos servidores, 

o teto dos vencimentos pagos pelo Executivo (artigo 37, inciso XII) e a vedação de 

vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias (artigo 37, inciso 

XIII). 

 

Certo é que o Município possui autonomia para dispor sobre 

sua organização, funcionamento, criação e transformação de cargos componentes de 

sua estrutura e a fixação da respectiva remuneração. 

 

Compete, assim, ao Município organizar o quadro efetivo de 

seus servidores e atribuir-lhes a respectiva remuneração, a fim de aprimorar a 

qualidade profissional do serviço público, observados, não obstante, os limites 

constitucionais atinentes ao tema. 
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Nesse sentido, mostra-se bastante atual o comentário de 

Adilson Abreu Dallari: 

 

O plano de carreira não pode ser entendido como beneficio ao servidor, mas, sim, 
como instrumento de melhoria do serviço publico, como meio de propiciar a 
melhoria da qualidade de vida da coletividade, enfim, como forma de satisfazer o 
interesse publico, proporcionando, também (mas não exclusivamente) vantagens 
aos servidores, aos bons servidores, aos melhores servidores). (In Regime Jurídico dos 
Servidores Publicos. 2. Ed. São Paulo Revista dos Tribunais, 1990. P. 53). 

 

Os critérios e condições em que se opera a evolução funcional 

do servidor estão estabelecidos no projeto em analise de plano de carreira, pois é 

justamente esse plano que proporciona crescimento profissional ao servidor público. 

 

Ressalta-se que é comum que a reestruturação do quadro de 

pessoal acarrete verdadeiros aumentos remuneratórios por conta da modificação da 

conformação de parcelas remuneratórias. 

 

Ao organizar sua estrutura interna e seu quadro de pessoal, 

deve o Município tomar em consideração as atividades exercidas pelos seus servidores 

para, assim, enquadrá-los nos cargos ou funções pertinentes. Assim, uma 

reestruturação do quadro deve-se pautar nas atividades exercidas pelos servidores 

para, então, enquadrá-los dentro do cargo ou função pertinente. 

 

Sob esta perspectiva, o Senhor Prefeito Municipal destaca a 

propositura visa readequar o plano de carreira e remuneração do magistério da 

educação básica do município aos preceitos traçados na Lei de Diretrizes Básicas da 

Educação (Lei Federal n.º 9394/96), em cumprimento ao disposto na Constituição 

Federal (artigos 206 e 211), destacando o Autor do projeto que: 

 

(...) 
 
“A revisão e a readequação dos documentos acima citados aconteceram diante da 
expansão da rede pública de ensino e da necessidade de reformular normas, 
atribuições, funções, direitos e deveres dos profissionais do Magistério que exercem 
a docência e as atividades de suporte pedagógico nas unidades de ensino e no 
âmbito da Secretaria Municipal de Educação e dos profissionais de apoio ao 
magistério, vinculados ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 
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O documento apresentado é o resultado de várias reuniões e da contribuição de 
profissionais de todas as modalidades e segmentos da Educação Básica Municipal, 
além de pesquisas aos documentos legais que embasam a Educação Brasileira e as 
Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e de Remuneração. 
 
A reformulação deve acontecer para substituir a atual e para regulamentar as 
carreiras do magistério da Educação Básica Municipal e dar cumprimento à Lei n.º 
11.738/08 que institui o piso salarial profissional para o magistério, com prazos para 
elaboração ou revisão dos planos de carreira e, também, ao PAR (Programa de 
Ações Articuladas) que prevê a revisão e reestruturação dos Planos de Cargos, 
Carreiras e Remuneração da Educação Básica Municipal”. 
 
(...) 

 

Os propósitos do projeto são bastante claros, pois, além de 

buscar a valorização profissional da carreira do magistério, com a previsão de prazos 

para a revisão ou elaboração de novo plano, também prevê o cumprimento à Lei 

Federal n.º 11.738/2008, que “Regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do 

art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso 

salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica”. e Lei 11.494/2007 (FUNDEB). 

 

Como se pode observar, a fixação do piso salarial dos 

profissionais do magistério público da educação básica é obrigação imposta pela Lei 

nº 11.738/08, devendo os entes federados adequar suas leis que tratam do Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério, consubstanciado no artigo 6.º, da norma em 

comento, que prevê expressamente: 

 

Art. 6.o  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério 
até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial 
profissional nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da 
Constituição Federal.  

 

A RESOLUÇÃO N.º 02/2009, do CONSELHO NACIONAL DA 

EDUCAÇÃO, vinculado ao Ministério Da Educação, publicada no DOU edição do dia 

29/05/2009 traz, em seus artigos 4.º e 5.º, respectivamente, os princípios e as 

diretrizes que devem nortear a elaboração ou a reestruturação do Plano de Carreira do 

Magistério da Educação Básica, ao estabelecerem que: 
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Artigo 4.º. As esferas da administração pública que oferecem alguma etapa da 
Educação Básica, em quaisquer de suas modalidades, devem instituir planos de 
carreira para todos os seus profissionais do magistério, e, eventualmente, aos 
demais profissionais da educação, conforme disposto no § 2º do artigo 2º desta 
Resolução, dentro dos seguintes princípios: 
 
I - reconhecimento da Educação Básica pública e gratuita como direito de todos e 
dever do Estado, que a deve prover de acordo com o padrão de qualidade 
estabelecido na Lei nº 9.394/96, LDB, sob os princípios da gestão democrática, de 
conteúdos que valorizem o trabalho, a diversidade cultural e a prática social, por 
meio de financiamento público que leve em consideração o custo-aluno necessário 
para alcançar educação de qualidade, garantido em regime de cooperação entre os 
entes federados, com responsabilidade supletiva da União; 
 
II - acesso à carreira por concurso público de provas e títulos e orientado para 
assegurar a qualidade da ação educativa; 
 
III - remuneração condigna para todos e, no caso dos profissionais do magistério, 
com vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos valores correspondentes 
ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei nº 11.738/2008;  
 
IV - reconhecimento da importância da carreira dos profissionais do magistério 
público e desenvolvimento de ações que visem à equiparação salarial com outras 
carreiras profissionais de formação semelhante;  
 
V - progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem titulação, 
experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional; 
 
VI - valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente federado, que 
será utilizado como componente evolutivo; 
 
VII - jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no máximo, 40 
(quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a ampliação paulatina da parte 
da jornada destinada às atividades de preparação de aulas, avaliação da produção 
dos alunos, reuniões escolares, contatos com a comunidade e formação continuada, 
assegurando-se, no mínimo, os percentuais da jornada que já vêm sendo destinados 
para estas finalidades pelos diferentes sistemas de ensino, de acordo com os 
respectivos projetos político-pedagógicos; 
 
VIII - incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade escolar; 
 
IX - incentivo à integração dos sistemas de ensino às políticas nacionais e estaduais 
de formação para os profissionais da educação, nas modalidades presencial e a 
distância, com o objetivo de melhorar a qualificação e de suprir as carências de 
habilitação profissional na educação; 
 
X - apoio técnico e financeiro, por parte do ente federado, que vise melhorar as 
condições de trabalho dos educadores e erradicar e prevenir a incidência de doenças 
profissionais; 
 
XI - promoção da participação dos profissionais do magistério e demais segmentos 
na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto político-
pedagógico da escola e da rede de ensino; 
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XII - estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação dos profissionais 
entre unidades escolares, tendo como base os interesses da aprendizagem dos 
educandos; 
 
XIII - regulamentação entre as esferas de administração, quando operando em 
regime de colaboração, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal, para a 
remoção e o aproveitamento dos profissionais, quando da mudança de residência e 
da existência de vagas nas redes de destino, sem prejuízos para os direitos dos 
servidores no respectivo quadro funcional.  
 
Art. 5º Na adequação de seus planos de carreira aos dispositivos da Lei nº 
11.738/2008 e da Lei nº 11.494/2007, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios devem observar as seguintes diretrizes: 
 
I – assegurar a aplicação integral dos recursos constitucionalmente vinculados à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino, além de outros eventualmente 
destinados por lei à educação;  
 
II - fazer constar nos planos de carreira a natureza dos respectivos cargos e funções 
dos profissionais da educação à luz do artigo 2º desta Resolução;  
 
III - determinar a realização de concurso público de provas e títulos para 
provimento qualificado de todos os cargos ou empregos públicos ocupados pelos 
profissionais do magistério, na rede de ensino público, sempre que a vacância no 
quadro permanente alcançar percentual que possa provocar a descaracterização do 
projeto político-pedagógico da rede de ensino, nos termos do Parecer CNE/CEB nº 
9/2009, assegurando-se o que determina o artigo 85 da Lei nº 9.394/96, o qual 
dispõe que qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a 
abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de 
instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não 
concursado, por mais de seis anos; 
 
IV - fixar vencimento ou salário inicial para as carreiras profissionais da educação, 
de acordo com a jornada de trabalho definida nos respectivos planos de carreira, 
devendo os valores, no caso dos profissionais do magistério, nunca ser inferiores ao 
do Piso Salarial Profissional Nacional, diferenciados pelos níveis das habilitações a 
que se refere o artigo 62 da Lei nº 9.394/96, vedada qualquer diferenciação em 
virtude da etapa ou modalidade de atuação do profissional; 
 
V - diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos profissionais da 
educação escolar básica por titulação, entre os habilitados em nível médio e os 
habilitados em nível superior e pós-graduação lato sensu, e percentual compatível 
entre estes últimos e os detentores de cursos de mestrado e doutorado; 
 
VI - assegurar revisão salarial anual dos vencimentos ou salários iniciais e das 
remunerações da carreira, de modo a preservar o poder aquisitivo dos educadores, 
nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal; 
 
VII - manter comissão paritária, entre gestores e profissionais da educação e os 
demais setores da comunidade escolar, para estudar as condições de trabalho e 
prover políticas públicas voltadas ao bom desempenho profissional e à qualidade 
dos serviços educacionais prestados à comunidade; 
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VIII - promover, na organização da rede escolar, adequada relação numérica 
professor-educando nas etapas da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, bem como número adequado de alunos em sala de aula nos demais 
anos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, prevendo limites menores do que 
os atualmente praticados nacionalmente de alunos por sala de aula e por 
professores, a fim de melhor prover os investimentos públicos, elevar a qualidade 
da educação e atender às condições de trabalho dos educadores; 
 
IX - observar os requisitos dos artigos 70 e 71 da Lei nº 9.394/96, que disciplinam as 
despesas que são ou não consideradas gastos com manutenção e desenvolvimento 
do ensino, quanto à cedência de profissionais para outras funções fora do sistema 
ou rede de ensino, visando à correta caracterização das despesas com pagamento 
de pessoal como sendo ou não gastos em educação; 
 
X – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão democrática do 
sistema de ensino, da rede e das escolas, fixando regras claras para a designação, 
nomeação e exoneração do diretor de escola dentre os ocupantes de cargos efetivos 
da carreira docente, preferencialmente com a participação da comunidade escolar 
no processo de escolha do seu diretor.  
 
XI - prover a formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 
diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, sob os seguintes fundamentos: 
 
a) sólida formação inicial básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos de 
suas competências de trabalho; 
 
b) associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados, 
capacitação em serviço e formação continuada; 
 
c) aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino 
e em outras atividades; 
 
d) aos educadores já em exercício, período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, a ser realizado durante a jornada de trabalho do profissional da educação 
(artigo 67, V, da Lei nº 9.394/96).  
 
XII - assegurar, no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de 
ensino, a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada 
para aperfeiçoamento profissional, inclusive em nível de pós-graduação; 
 
XIII - utilizar as horas de trabalho pedagógicas coletivas como momento de 
formação do profissional da educação; 
 
XIV - promover, preferencialmente em colaboração com outros sistemas de ensino, 
a universalização das exigências mínimas de formação para o exercício da profissão 
de todos os profissionais da educação escolar básica; 
 
XV - instituir mecanismos de concessão de licenças para aperfeiçoamento e 
formação continuada, de modo a promover a qualificação sem ferir os interesses da 
aprendizagem dos estudantes. Os entes federados poderão assegurar aos 
profissionais do magistério da Educação Básica períodos de licenças sabáticas, com 
duração e regras de acesso estabelecidas no respectivo plano de carreira. 
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XVI - constituir incentivos de progressão por qualificação do trabalho profissional, a 
partir dos seguintes referenciais, podendo ser agregados outros: 
 
a) dedicação exclusiva ao cargo ou função no sistema de ensino, desde que haja 
incentivo para tal; 
 
b) elevação da titulação e da habilitação profissional; 
 
c) avaliação de desempenho, do profissional do magistério e do sistema de ensino, 
que leve em conta, entre outros fatores, a objetividade, que é a escolha de 
requisitos que possibilitem a análise de indicadores qualitativos e quantitativos; e a 
transparência, que assegura que o resultado da avaliação possa ser analisado pelo 
avaliado e pelos avaliadores, com vistas à superação das dificuldades detectadas 
para o desempenho profissional ou do sistema, a ser realizada com base nos 
seguintes princípios: 
 
1. para o profissional do magistério: 
 
1.1 Participação Democrática - o processo de avaliação teórica e prática deve ser 
elaborado coletivamente pelo órgão executivo e os profissionais do magistério de 
cada sistema de ensino. 
 
2. para os sistemas de ensino: 
 
2.1 Amplitude - a avaliação deve incidir sobre todas as áreas de atuação do sistema 
de ensino, que compreendem: 
 
2.1.1 a formulação das políticas educacionais; 
 
2.1.2 a aplicação delas pelas redes de ensino; 
 
2.1.3 o desempenho dos profissionais do magistério; 
 
2.1.4 a estrutura escolar; 
 
2.1.5 as condições socioeducativas dos educandos; 
 
2.1.6 outros critérios que os sistemas considerarem pertinentes; 
 
2.1.7 os resultados educacionais da escola. 
 
 
XVII - A avaliação de desempenho a que se refere a alínea “c” do inciso anterior 
deve reconhecer a interdependência entre trabalho do profissional do magistério e 
o funcionamento geral do sistema de ensino, e, portanto, ser compreendida como 
um processo global e permanente de análise de atividades, a fim de proporcionar ao 
profissional do magistério um momento de aprofundar a análise de sua prática, 
percebendo seus pontos positivos e visualizando caminhos para a superação de suas 
dificuldades, possibilitando, dessa forma, seu crescimento profissional e, ao sistema 
de ensino, indicadores que permitam o aprimoramento do processo educativo; 
 
XVIII - estabelecer mecanismos de progressão na carreira também com base no 
tempo de serviço; 
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XIX - elaborar e implementar processo avaliativo do estágio probatório dos 
profissionais do magistério, com participação desses profissionais; 
 
XX – estabelecer, com base nas propostas curriculares e na composição dos cargos 
de carreiras dos sistemas de ensino, quadro de lotação de pessoal que inclua o 
número de vagas por cargo, região ou município e unidade escolar, a partir do qual 
se preveja a realização dos concursos de ingresso, de remoção entre as unidades 
escolares e de movimentação entre seus postos de trabalho; 
 
XXI - realizar, quando necessário, concurso de movimentação interna dos 
profissionais da educação, em data anterior aos processos de lotação de 
profissionais provenientes de outras esferas administrativas ou das listas de 
classificados em concursos públicos; 
 
XXII - regulamentar, por meio de lei de iniciativa do ente federado e em 
consonância com o parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 9.394/96 e o artigo 23 da 
Constituição Federal, a recepção de profissionais de outras redes públicas. Os planos 
de carreira poderão prever a recepção de profissionais do magistério de outros 
entes federados por permuta ou cessão temporária, havendo interesse das partes e 
coincidência de cargos, no caso de mudança de residência do profissional e 
existência de vagas, na forma de regulamentação específica de cada rede de ensino, 
inclusive para fins de intercâmbio entre os diversos sistemas, como forma de 
propiciar ao profissional da educação sua vivência com outras realidades laborais, 
como uma das formas de aprimoramento profissional.  

 

 

A Resolução citada aplica-se à propositura sob análise, na 

medida em que o artigo 2.º, do ato normativo faz expressa remissão ao § 2.º, do artigo 

2.º, da Lei 11.738/2008 que, por sua vez, apresenta a definição de profissional de 

educação básica: 

 

RESOLUÇÃO N.º 02/2009, do CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO  

 
Art. 2º Para os fins dispostos no artigo 6º da Lei nº 11.738/2008, que determina aos 
entes federados a elaboração ou adequação de seus Planos de Carreira e 
Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, a presente Resolução 
destina-se aos profissionais previstos no artigo 2º, § 2º, da referida lei, observados 
os preceitos dos artigos 61 até 67 da Lei nº 9.394/96, que dispõe sobre a formação 
docente. 
 
§ 1º São considerados profissionais do magistério aqueles que desempenham as 
atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou 
administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de Educação Básica, em 
suas diversas etapas e modalidades (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional, 
Educação Indígena), com a formação mínima determinada pela legislação federal de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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LEI 11.738/2008 
 
Art. 2.º.................................................................................... 
 
(...) 
 
§ 2

o
  Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 

aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à 
docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares 
de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação 
mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação 
nacional. 

 

 

Os princípios e diretrizes citados, embora não se façam 

presentes em sua integralidade, pode-se observar que o projeto de lei sob análise trata 

expressamente dos mesmos ao estabelecer, por exemplo, os critérios para 

remuneração, percebimento de adicionais, evolução funcional por progressão 

horinzontal, reenquadramento, bem como instituição de sistema de avaliação de 

desempenho dos profissionais do magistério da educação básica do município. 

 

Por isso, os planos de carreiras são atos normativos essenciais 

ao ordenamento jurídico municipal, sobretudo os que tratam do magistério público da 

educação básica, em obediência ao comando constitucional (artigo 206, da CF/88) e à 

Lei 11738/08. 

 

Neste contexto, cada município deve moldar o seu plano de 

carreira a fim de atender à realidade local, sem olvidar da necessária valorização da 

carreira do magistério. 

 

Para corroborar o exposto, destaca-se que o artigo 5.º, incisos 

IV e VI, da Resolução n.º 2/09, do Ministério da Educação, que prevê a 

obrigatoriedade de os entes federados fixar vencimento ou salário inicial para as 

carreiras dos profissionais da educação, de acordo com a jornada de trabalho definida 

nos respectivos planos de carreira. 

 
Os profissionais do magistério têm, ainda, garantia de 

percebimento de piso salarial nunca inferior ao do Piso Salarial Profissional Nacional.  
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Vale ressaltar que o piso salarial é o valor mínimo que as 

pessoas políticas deverão observar ao fixar o vencimento inicial das carreiras do 

magistério público da educação básica, exercendo carga horária de, no máximo, 40 

horas semanais. E em sendo assim, cabe ao ente federativo fixá-lo aos seus professores, 

por lei, conforme disposto no art. 5º da Resolução n.º 02/09 do Ministério da 

Educação. 

 
Registre-se, por oportuno, que o projeto de lei complementar 

em exame foi concebido a partir da consolidação das propostas e discussões levadas a 

efeito nas audiências públicas realizadas nos dias 14.11.2015 e 20.04.2016, ocasiões em 

que foram debatidas as disposições constantes do projeto original. 

 
Além disso, no dia 04.03.2016 foi realizado o referendo 

objetivando a consolidação das propostas e sugestões de alteração do plano, 

resultando na aprovação do mesmo por 94,94% de um total de 455 profissionais que 

compareceram ao ato. 

 

Finalmente, em cumprimento ao que determina o artigo 17, da 

Lei Complementar n.º 101/2000, constam da propositura o demonstrativo emitido pelo 

Departamento de Contabilidade e Orçamento a respeito do (i) IMPACTO 

ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO (anexo II) e a (ii) DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA exarada pelo Senhor Prefeito (anexo III). 

 

Diante de todo o exposto, verifica-se que a estruturação do 

plano de cargos, carreiras e remuneração da Educação Básica Municipal está em 

consonância com os ditames legais, acima expostos, razão pela qual opina esta Divisão 

Jurídica pela REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, 

devendo o seu mérito ser apreciado pelo Plenário desta Casa. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 28 de Abril de 2016. 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 062/2016. 

Projeto de Lei nº 038/2016. 

Autor: Prefeito Municipal 

 

 

Assunto: “Dispõe sobre o Estatuto do 

Magistério do Município da Estância 

Turística de Avaré e adota outras 

providencias”.  

 

 

 

P A R E C E R - P R E L I M I N A R   

 

 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do chefe do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município da Estância Turística de Avaré. 

 

Cumpre consignar nesse sentir que se trata de projeto de lei de enorme 

relevância para todos os servidores da rede municipal de ensino, de forma simplista 

poderia se dizer que o Estatuto é a parte da lei que organiza e disciplina a situação 

jurídica do pessoal do magistério vinculado à Administração Direta, dispondo sobre os 

aspectos gerais da categoria, bem como seus direitos e obrigações. 

 

Nesse sentido, registra-se em sede sumária de conhecimento, que se mostrará 

importante instrumento para apreciação do mérito da propositura, a feitura de 

“audiência pública” sobre o tema que se descortina. 
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É de ressaltar a importância das audiências públicas administrativas como 

instrumento de efetivação dos direitos, especialmente dos direitos difusos e coletivos, 

especialmente as questões referentes a: 1) concessões ou permissões para a execução do 

serviço público funerário e a administração dos cemitérios públicos e privados; 2) as 

licenças para uso e ocupação do solo urbano;  licenças ambientais;  atestado de 

condições de higiene e saúde pública; 3) plano diretor; 4) percentual da área útil dos 

cemitérios sob concessão ou permissão e privados reservados para os "sepultamentos 

sociais" (gratuitos); 5) planos de carreiras  e estatutos; 6) 

Criação/Organização/Restruturação de Conselhos Municipais;   entre outros pontos 

que devem ser debatidos pela sociedade. 

 

Audiências públicas vêm sendo realizadas nos casos de interesse público 

relevante, como: definição de políticas públicas, processo legislativo (elaboração de 

normas); atividade correcional (Judiciário e Ministério Público); cumprimento de 

metas fiscais; ação de descumprimento de prec eito fundamental; meio ambiente 

(CNTBio, ANS, ANP, ANEEL); aquisição de imóveis rurais por estrangeiros; etc.  

 

Essa prática representa um avanço democrático – pois implica na mudança da 

democracia representativa para a democracia participativa – com a efetiva discussão dos 

problemas de relevante interesse social, exercendo-se um diálogo com os diversos 

atores sociais. Essa maneira de agir só tende a fortalecer o regime democrático, onde a 

participação de todos é valorizada na busca da solução dos problemas que afligem o dia-

a-dia do cidadão, neste caso o servidor da área da educação. 
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Desta forma, considerando que o tema reclama discussão pública, sendo certo 

que a audiência servirá para a obtenção de dados, subsídios, sugestões ou críticas, 

assegurando a participação popular no processo legislativo, assim sendo, esta Divisão 

Jurídica sugere que se faça audiência pública sobre a questão objeto do projeto de lei 

complementar e consequentemente com os resultados obtidos, faça-se uma reavaliação 

das normas contidas no projeto para se atestar o real alcance da propositura. 

 

Após as providências sugeridas que seja reenviado a projeto a esta Divisão 

Jurídica para análise cognitiva do Mérito. 

  

É o parecer, sub censura. 

Avaré (SP), 13 de Abril de 2016. 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 
ADV. - OAB/SP 146.191 

 





























































































































































 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 

Av. Pref. Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18705-050 

Tel. (14) 3711-3073 - e-mail: jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
1 

Processo n.º 62/2016. 

Projeto de Lei n.º 38/2015. 

Autor: PREFEITO MUNICIPAL 

 
Assunto: “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério do 
Município da Estância Turística de Avaré e dá outras 
providências”.  
 

 
 
 
 
 

P A R E C E R  J U R Í D I C O  

 
 
 

Cuida-se do projeto de Lei de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, que “Dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município da Estância Turística de 

Avaré e dá outras providências”. 

 

Cumpre consignar nesse sentir que se trata de projeto de lei de enorme 

relevância para o município, na medida em que traz definições e regramento próprio a respeito do 

magistério no município de Avaré, aplicando-se, também, aos profissionais que realizam atividades de 

suporte pedagógico no âmbito da Secretaria Municipal de Educação (parágrafo único, do artigo 1.º, 

do estatuto proposto). 

 

Como é cediço, o artigo 40 da Lei Orgânica do Município, em simetria ao 

disposto no artigo 61, § 1.º,inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, estabelece ser da 

competência exclusiva do Prefeito a criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito da 

Administração Direta e Autárquica: 

 
 

Art. 40. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 
 
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 
Administração Direta e Autárquica ou aumento de sua remuneração; 
 
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 
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As normas relativas aos servidores municipais reputam-se assunto de exclusiva 

competência legislativa do Município, por força da autonomia político-administrativa que lhe foi 

outorgada pela Constituição de 1988, nos termos dos seus artigos 1.º, 18, 29 e 30, in verbis: 

 

 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
 
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. 
 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, 
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os 
seguintes preceitos: 
 
 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

 

 

Cabe ao Município, pois, a organização do regime funcional de seus 

servidores, incluindo-se, ai, as regras sobre composição do sistema remuneratório e demais vantagens 

e benefícios funcionais.  

 

Înfere-se do projeto, como princípio norteador, que ele visa assegurar a 

valorização permanente dos profissionais do Magistério. 

 

Neste sentido, a redação do artigo 2.º, da propositura: 

 

“Art. 2.º A Prefeitura Municipal de Avaré promoverá a permanente valorização dos 
profissionais do magistério, assegurando-lhes nos termos desta lei: 

 

Para tanto, impõe observar os comandos constitucionais dirigidos ao servidor 

público, em especial nos artigos 37 a 41, bem como os preceitos das leis de caráter complementar. 

 

A iniciativa, juntamente com o plano de carreira do magistério, torna 

concreta a prescrição contida na Constituição Estadual, que dispõe em seu artigo 251: 
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Artigo 251 - A lei assegurará a valorização dos profissionais de ensino, mediante a fixação de 
planos de carreira para o Magistério Público, com piso salarial profissional, carga horária 
compatível com o exercício das funções e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 
e títulos. 

 

 
A mesma Constituição Estadual também estabelece que: 

 

Artigo 248 - O órgão próprio de educação do Estado será responsável pela definição de normas, 
autorização de funcionamento, supervisão e fiscalização das creches e pré-escolas públicas e 
privadas no Estado. 
 

Parágrafo único - Aos Municípios, cujos sistemas de ensino estejam organizados, será delegada 
competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação das 
crianças de zero a seis anos de idade. 
 

Artigo 249 - O ensino fundamental, com oito anos de duração, é obrigatório para todas as crianças, 
a partir dos sete anos de idade, visando a propiciar formação básica e comum indispensável a 
todos. 
 

§ 1º - É dever do Poder Público o provimento, em todo o território paulista, de vagas em número 
suficiente para atender à demanda do ensino fundamental obrigatório e gratuito. 
 

§ 2º - A atuação da administração pública estadual no ensino público fundamental dar-se-á por 
meio de rede própria ou em cooperação técnica e financeira com os Municípios, nos termos do 
artigo 30, VI, da Constituição Federal, assegurando a existência de escolas com corpo técnico 
qualificado e elevado padrão de qualidade, devendo ser definidas com os Municípios formas de 
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (**) Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006  
 

§ 3º - O ensino fundamental público e gratuito será também garantido aos jovens e adultos que, na 
idade própria, a ele não tiveram acesso, e terá organização adequada às características dos alunos. 
 

§ 4º - Caberá ao Poder Público prover o ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, 
adequado às condições de vida do educando que já tenha ingressado no mercado de trabalho. 
 

§ 5º - É permitida a matrícula no ensino fundamental, a partir dos seis anos de idade, desde que 
plenamente atendida a demanda das crianças de sete anos de idade. 
 

Artigo 250 - O Poder Público responsabilizar-se-á pela manutenção e expansão do ensino médio, 
público e gratuito, inclusive para os jovens e adultos que, na idade própria, a ele não tiveram 
acesso, tomando providências para universalizá-lo. 
 

§ 1º - O Estado proverá o atendimento do ensino médio em curso diurno e noturno, regular e 
supletivo, aos jovens e adultos especialmente trabalhadores, de forma compatível com suas 
condições de vida. 
 

§ 2º - Além de outras modalidades que a lei vier a estabelecer no ensino médio, fica assegurada a 
especificidade do curso de formação do magistério para a pré-escola e das quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, inclusive com formação de docentes para atuarem na educação de 
portadores de deficiências. 
 

 
 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/bb1fa096e3fc874583256b6f0068b734/d4252e09903103790325714d0055a239?OpenDocument
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A consecução dos objetivos traçados pela Constituição do Estado para o 

desenvolvimento e aprimoramento do sistema de ensino no âmbito do município passa, certamente, 

pela estruturação, definida em lei, das atribuições e direitos dos profissionais da educação, de modo 

que o Estatuto proposto se revela no instrumento jurídico adequado a tal mister. 

 

A Lei de Diretrizes Básicas da Educação prevê a elaboração de estatutos, 

conforme o artigo 67, da Lei Federal n.º 9394/96: 

 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 
magistério público: 
 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim; 
 
III - piso salarial profissional; 
 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; 
 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; 
 
VI - condições adequadas de trabalho. 
 
§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de 
ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006) 
 
§ 2o  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição 
Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 
especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, 
além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e 
assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006) 
 
§ 3o  A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da 
educação. 
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A estruturação da educação, que também passa certamente pelos estatutos 

municipais, também tem fundamento Constitucional, conforme se pode observar da leitura dos 

artigos 205, 206 e 227, da Carta Magna: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 
carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas;  
 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
 
VII - garantia de padrão de qualidade. 
 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos 
termos de lei federal.  
 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da 
educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de 
carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010) 
 

 
 

(GRIFAMOS E DESTACAMOS) 

 
 

Finalmente, é preciso registrar que o texto do Estatuto proposto contou com 

ampla participação dos profissionais do magistério que atuam no município, consolidando-se as 

propostas e discussões levadas a efeito nas audiências públicas realizadas nos dias 14.11.2015 e 

20.04.2016, ocasiões em que foram debatidas as disposições constantes do projeto original. 
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Além disso, no dia 04.03.2016 foi realizado o referendo objetivando a 

consolidação das propostas e sugestões de alteração do plano, resultando na aprovação do mesmo 

por 94,94% de um total de 455 profissionais que compareceram ao ato. 

 

Diante de todo o exposto, verifica-se que a elaboração do Estatuto do 

Magistério Público Municipal está em consonância com os ditames legais, acima expostos, razão pela 

qual opina esta Divisão Jurídica pela REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI, devendo o seu 

mérito ser apreciado pelo Plenário desta Casa. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 28 de Abril de 2016. 

 

 

ALEXANDRE HILÁRIO SILVESTRE   LEROY AMARILHA FREITAS 
ASSESSOR JURÍDICO    CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICA 
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Processo nº 072/2016. 

Projeto de Lei nº 045/2016. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 
 
 

"A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é 
pensar, 'Como sou inútil e fraco'. É essencial pensar 

poderosa e firmemente, 'Eu consigo', sem ostentação ou 
preocupação.” 

Dalai Lama 

 
 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE 
DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVEL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo local, 
visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel a empresa 
WW PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP. 

 
Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição 

Federal, que reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I -legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  

 
No mesmo sentido, o artigo 4º, I e VIII da Lei Orgânica do Município de 

Avaré, cita: 
“Art. 4º  - Ao Município compete prover a tudo quanto lhe diga 

respeito, ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, 
cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus 
bens; 
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(...).” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre 
relembrar o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do 
artigo 37, que reza: 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, 
senão vejamos o artigo 111:  

 
“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer 
dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 
público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 
públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição 
de l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios 
de administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições 
dos Estados. 

 
Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços 
públicos, à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas 
edilícias locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera 
respectiva. 

 
O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de 
Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio direito 
que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa constituir-se 
o princípio da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 
estado de Direito. 
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 (...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há 

de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, 

escrava que é da ordem jurídica.” (In Curso de Direito Administrativo, Ed. 

Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES NEGATIVAS VENCIDAS – 
providência que poderá ser adota pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que caso 
entenda necessário, poderá solicitar ao autor do projeto o envio das certidões atualizadas. 

 

Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 
princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às minuciosas 
formalidades prévias à celebração de contratos.  

 
A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do artigo 

7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, 
cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. 

 
A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância 

das normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu artigo 17, cuja 
redação foi alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 
Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, realizada 

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última 
pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a concessão 
do direito real de uso no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social. 

 
A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou 
onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, que descumpridas 
levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um direito real porque o contrato 
(ou termo de concessão) é transcrito no Registro de Imóveis, gerando direito do 
concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo contra a Administração, que 
apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no termo de 
concessão e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 

 
No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei 

Orgânica Municipal da Estância Turística de Avaré: 
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“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura Pública os 
encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, 
sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 
02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes 
casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, 
outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização 
legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar 
a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando 
houver relevante interesse público, devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, 
dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas 
resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas 
condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, donde 
destacamos o seguinte: 

 
“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito 
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e o 
interesse público exigir. 
 
§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e 
dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante contrato, 
sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada, 
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mediante lei, quando o uso se destinar a concessionário de serviço público, a 
entidades assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, 
devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente 
poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social, de 
saúde, de segurança pública, turística ou industrial, mediante autorização 
legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a 
título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feito por 
portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo 
de sessenta dias. 
 
§ 5º - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como 
mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, 
serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem público 
ou concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e 
concorrência, dispensadas nos casos expressamente previstos na Lei Orgânica.  

 
De outro bordo, cabe registrar que neste exercício ocorrerão eleições 

municipais, daí a necessidade de se fazer o registro quanto às vedações da legislação 
eleitoral. 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.504/97 visa estabelecer as normas 
que regem as eleições. Em seus arts. 73 a 78 estão relacionadas às condutas vedadas 
aos agentes públicos em campanhas eleitorais. 

 
Com relação ao objeto desta propositura, não se pode deixar de 

analisar a concessão em tela sob o prisma da vedação trazida pelo § 10 do art. 73 da 
Lei das Eleições, assim redigido: 

 
“§ 10 - No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, 
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído 
pela Lei n 11.300, de 2006)” 
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Muito embora a imprecisão da técnica legislativa, ao utilizar o vocábulo 
distribuição gratuita” que leva à ideia de doação, poder-se-ia perquerir se a cessão de 
bens móveis, como no caso, não poderia conduzir à interpretação de que se 
enquadraria na hipótese de “distribuição gratuita de benefícios” Trata-se de 
interpretação extremamente alargada, com a qual não coadunamos, mas que passamos 
a considerar para fins de exercício de hermenêutica.  

 
O entendimento é que o dispositivo visa obstar a implantação de 

programas sociais instalados somente em período eleitoral, tais como distribuição de 
alimentos, materiais de construção, ou outros, apenas com a finalidade de promoção de 
determinado candidato ou partido político, o que, segundo relatado não é o que ocorre 
no caso em apreço. 

 
Assim também se expressa Francisco de Assis Vieira Sanseverino “O 

uso da máquina pública” nas campanhas eleitorais, Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, 
p. 85): 

“Por fim torna-se oportuno afirmar, de forma mais geral, que não parece 
estar na finalidade e no âmbito da vedação da regra do § 10 a paralisação 
das demais ações da Administração Pública como um todo. Cabe reafirmar 
a vedação refere-se à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
de caráter social. O ato de distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios de caráter social. O ato de distribuição gratuita significa a 
doação a várias pessoas, entidades, empresas, etc.” 
 

Mesmo considerando-se que a cessão de bens poder-se-ia enquadrar 
na hipótese legal acima transcrita, tem-se que a vedação também não se aplica a 
situação telada. Isso porque, segundo depreende das situações consolidas de 
proposituras desta natureza, a concessão de bens imóveis é uma prática corriqueira no 
município, não tendo se iniciado somente no exercício corrente.  

 
Muito embora não siga à risca a exceção prevista na legislação - 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício 
anterior -, pode ser interpretado como tal. Isto porque trata-se de um programa de 
governo de expansão industrial, que busca dar incentivo e  apoio ao desenvolvimento 
da infraestrutura industrial e comercial no município, e já era executado em exercícios 
anteriores. 

 
A corroborar este entendimento, existem decisões jurisprudenciais 

apoiando uma interpretação mais elástica dos critérios para o enquadramento na 
exceção relativa aos programas sociais, tais como: 

 
“Representação. Conduta vedada. Doação de bens em ano eleitoral. Art. 73, 
§10, da Lei n, 9.504/97, acrescido pela Lei n° 11.300/06. Chefe do Executivo. 
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Ausência de responsabilidade por ato legislativo. Possibilidade de doações de 
caráter claramente assistencial e sem conotação eleitoral. Improcedência.  
A legislação eleitoral há que ser interpretada sob o influxo axiológico do zelo 
pelo equilíbrio no pleito. O administrador público não pode apenado por doação 
autorizada por ato do parlamento, durante período eleitoral. 
Embora a Lei Eleitoral, vede desde a Lei nº 11.300, a distribuição de bens, 
valores ou benefícios, no ano eleitoral, devem ser descontadas da proibição 
legal aquelas feitas com nítido propósito assistencial e sem conotação eleitoral. 
As doações que não contenham essa característica, e nem base em outra 
exceção legal, atraem a incidência da sanção pecuniária que recomenda 
fixação, à míngua de motivo em sentido contrário, do mínimo legal.“ (TRE-SC. 
Acórdão n9 21.707. ReI. Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari. j. 11/06/2007) 

 
Outro não é o pensamento do jurista Marcos Fey Probst (ob. cit.p. 5-8): 

 
“4.Exceções previstas na lei eleitoral 
 
A vedação da distribuição gratuita de bens. valores ou benefícios em ano eleitoral 

(art. 73. § 10. da LE) comporta três exceções: calamidade pública, estado de emergência e 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. 

 
(...) 
 
Entretanto, muitos questionamentos têm surgido quanto a terceira exceção, relativa 

aos programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. A 
lei eleitoral e os atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral são omissos quanto ao conceito a 
ser empregado para a expressão ‘programas sociais’, Entretanto, pode-se buscar guarida nas 
normas da Constituição da República: 

 
‘Art. 6º São direitos sociais a educação. a saúde, o trabalho, a moradia o lazer, a 

segurança. a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.’ 

 
O insigne jurista José Afonso da Silva arrazoa sobre os direitos sociais na 

Constituição Cidadã: 
 
‘Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta e 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de 
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. 
São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade Valem como pressupostos do gozo 
dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao 
auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o 
exercício efetivo da liberdade. 
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Partindo se do rol de direitos sociais elaborado pelo Poder Constituinte de 1988 
classificam-se os programas sociais como os atos e as ações voltados a proteção ou efetivação 
dos direitos a educação, a saúde, ao trabalho, a moradia, ao lazer, à segurança, à previdência 
social, à proteção a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados, entre outros. O 
rol é exemplificativo e não esgota outros direitos sociais previstos no corpo da Constituição da 
República. ’ 

 
Outro parece ser o entendimento de Olivar Coneglian, ao tecer comentários ao 

artigo 73, § 10, da Lei das Eleições: 
 
‘A proibição é radical. 
 
A distribuição gratuita desses bens só se torna possível em três circunstâncias: 
-no caso de calam idade pública; 
- no caso de estado de emergência; 
-quando o programa social está estabelecido em lei e já em execução orçamentária 

no ano anterior ao da eleição. 
 
Para o último caso, deve-se observar que a lei e o orçamento, preexistentes ao 

programa, devem ter nascido no penúltimo ano anterior à eleição. Assim, na eleição de 2006, a 
lei criadora ou autorizadora do programa deve ser de 2004, pois o ano de 2005 é o ano da 
execução que permite que o programa exista em 2006.’ 

 
Concordamos com o ilustre jurista no tocante ao radicalismo da norma. Todavia, 

não nos parece certa a necessidade de prévia lei específica disciplinando os programas sociais. 
A lei eleitoral tão-somente utiliza-se da expressão programas sociais autorizados em lei, de 
modo a permitir a leitura da norma no sentido da necessidade de lei orçamentária autorizativa da 
despesa com os atos e ações sociais. 

 (...) 
 
Preciosa a análise do Ministro Gilmar Mendes acerca da aplicação das condutas 

vedadas no Direito Eleitoral.  
 
‘Ademais conforme assinalado em diversos julgamentos desta Corte, penso que a 

regra do art. 73 comporta uma exegese que atenua seu riqor literal. Tais proibições, previstas na 
ei n 9.504/97, no meu entendimento devem se entendidas, no contexto de uma reserva legal 
proporcional, sob pena, de violação a outros princípios constitucionais. 

 
Não ha duvida de que o regime legal de repressão a condutas abusivas por parte 

de candidatos possui clara autorização constitucional. Mas essa autorização não direciona a um 
regime punitivo inflexível, sob pena, de vulneração a outros princípios constitucionais. (...)’ (TSE, 
Acordão nº 5.282, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/12/2004.) 

 
Em outras palavras, resta evidenciada a necessidade das regras eleitorais serem 

analisadas no ‘contexto de uma reserva legal proporcional’, nos exatos termos utilizados pelo 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-0929  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
9 

eminente Ministro Gilmar Mendes, ou seja,  sem o demasiado  rigor, levando o magistrado a 
ponderar o fato concreto diante dos princípios que regem o Direito Eleitoral e o Direito 
Constitucional. 

 
Por fim, a regra eleitoral exige que o programa social já estela em execução 

orçamentária no exercício anterior. Em suma, em ano eleitoral não é permitida a criação de 
novos programas sociais; a Administração Pública tão-somente poderá prosseguir com os atos e 
as ações sociais já realizados em outros anos, salvo nos casos em que ficar caracterizada a 
calamidade pública ou o estado de emergência.’ 
   

 
Em conclusão, entende-se não incidir, na espécie, a vedação exposta 

no art. 73, § 10 da Lei n 9.504/97, desde que a concessão dos bens imóveis ocorra com 
base em critérios estritamente técnicos, sem qualquer tipo de favorecimento a qualquer 
pessoa ou empresa, com intuito unicamente de incentivo a indústria e o comercio da 
cidade.  

 
Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos 

no vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou 
inconstitucional. 

 
SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções ao projeto 

de lei. 
 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos que 
o Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, não se encontra maculado 
pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta 
assessoria jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à 
apreciação do Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as 
formalidades legais e regimentais. 

 
É o parecer, sub censura. 

 
Avaré (SP), 27 de Abril de 2016. 

 

 
LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 
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Processo nº 073/2016. 

Projeto de Lei nº 046/2016. 

Autor: PREFEITO MUNCIPAL. 

 

 

 

"A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é 

pensar, 'Como sou inútil e fraco'. É essencial pensar 

poderosa e firmemente, 'Eu consigo', sem ostentação 

ou preocupação.” 

Dalai Lama 

 

 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE 

DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVEL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo local, 

visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel a empresa A F 

AGRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES LTDA - ME. 

 

Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição Federal, 

que reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  

 
No mesmo sentido, o artigo 4º, I e VIII da Lei Orgânica do Município de 

Avaré, cita: 
“Art. 4º - Ao Município compete prover a tudo quanto lhe diga 

respeito, ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, 
cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 
VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus 
bens; 
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(...).” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre relembrar 

o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que 

reza: 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, senão 

vejamos o artigo 111:  
 
“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer 
dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 

públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 

l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos 

Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços públicos, 

à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas edilícias 

locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de 
Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio direito 
que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa constituir-se 
o princípio da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 
estado de Direito. 
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 (...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há 

de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, 

escrava que é da ordem jurídica.” (In Curso de Direito Administrativo, Ed. 

Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES NEGATIVAS VENCIDAS – 
providência que poderá ser adota pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que caso 
entenda necessário, poderá solicitar ao autor do projeto o envio das certidões atualizadas. 

 
Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 

princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às minuciosas 

formalidades prévias à celebração de contratos.  

 

A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do artigo 

7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, 

cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. 

 

A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância das 

normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu artigo 17, cuja redação foi 

alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 

Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, realizada 

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última 

pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a concessão 

do direito real de uso no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária 

de interesse social. 

 

A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou 

onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, que descumpridas 

levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um direito real porque o contrato 

(ou termo de concessão) é transcrito no Registro de Imóveis, gerando direito do 

concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo contra a Administração, que 

apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no termo de concessão 

e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 

 

No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei Orgânica 

Municipal da Estância Turística de Avaré: 
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“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura Pública os 
encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, 
sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 
02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes 
casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, 
outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização 
legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar 
a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando 
houver relevante interesse público, devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, 
dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas 
resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas 
condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, donde 

destacamos o seguinte: 
 
“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito 
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e o 
interesse público exigir. 
 
§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e 
dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante contrato, 
sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada, 
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mediante lei, quando o uso se destinar a concessionário de serviço público, a 
entidades assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, 
devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente 
poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social, de 
saúde, de segurança pública, turística ou industrial, mediante autorização 
legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a 
título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feito por 
portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo 
de sessenta dias. 
 
§ 5º - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como 
mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, 
serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem público ou 

concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e concorrência, 

dispensadas nos casos expressamente previstos na Lei Orgânica.  

 

De outro bordo, cabe registrar que neste exercício ocorrerão eleições 

municipais, daí a necessidade de se fazer o registro quanto às vedações da legislação 

eleitoral. 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.504/97 visa estabelecer as normas que 

regem as eleições. Em seus arts. 73 a 78 estão relacionadas às condutas vedadas aos 

agentes públicos em campanhas eleitorais. 

 

Com relação ao objeto desta propositura, não se pode deixar de analisar a 

concessão em tela sob o prisma da vedação trazida pelo § 10 do art. 73 da Lei das 

Eleições, assim redigido: 

 
“§ 10 - No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, 
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído 
pela Lei n 11.300, de 2006)” 
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Muito embora a imprecisão da técnica legislativa, ao utilizar o vocábulo 

distribuição gratuita” que leva à ideia de doação, poder-se-ia perquerir se a cessão de 

bens móveis, como no caso, não poderia conduzir à interpretação de que se enquadraria 

na hipótese de “distribuição gratuita de benefícios” Trata-se de interpretação 

extremamente alargada, com a qual não coadunamos, mas que passamos a considerar 

para fins de exercício de hermenêutica.  

 

O entendimento é que o dispositivo visa obstar a implantação de 

programas sociais instalados somente em período eleitoral, tais como distribuição de 

alimentos, materiais de construção, ou outros, apenas com a finalidade de promoção de 

determinado candidato ou partido político, o que, segundo relatado não é o que ocorre no 

caso em apreço. 

 

Assim também se expressa Francisco de Assis Vieira Sanseverino “O 

uso da máquina pública” nas campanhas eleitorais, Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, 

p. 85): 
“Por fim torna-se oportuno afirmar, de forma mais geral, que não parece 
estar na finalidade e no âmbito da vedação da regra do § 10 a paralisação 
das demais ações da Administração Pública como um todo. Cabe reafirmar 
a vedação refere-se à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
de caráter social. O ato de distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios de caráter social. O ato de distribuição gratuita significa a 
doação a várias pessoas, entidades, empresas, etc.” 
 

Mesmo considerando-se que a cessão de bens poder-se-ia enquadrar na 

hipótese legal acima transcrita, tem-se que a vedação também não se aplica a situação 

telada. Isso porque, segundo depreende das situações consolidas de proposituras desta 

natureza, a concessão de bens imóveis é uma prática corriqueira no município, não tendo 

se iniciado somente no exercício corrente.  

 

Muito embora não siga à risca a exceção prevista na legislação - 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior 

-, pode ser interpretado como tal. Isto porque trata-se de um programa de governo de 

expansão industrial, que busca dar incentivo e  apoio ao desenvolvimento da 

infraestrutura industrial e comercial no município, e já era executado em exercícios 

anteriores. 

 

A corroborar este entendimento, existem decisões jurisprudenciais 

apoiando uma interpretação mais elástica dos critérios para o enquadramento na exceção 

relativa aos programas sociais, tais como: 

 
“Representação. Conduta vedada. Doação de bens em ano eleitoral. Art. 73, 
§10, da Lei n, 9.504/97, acrescido pela Lei n° 11.300/06. Chefe do Executivo. 
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Ausência de responsabilidade por ato legislativo. Possibilidade de doações de 
caráter claramente assistencial e sem conotação eleitoral. Improcedência.  
A legislação eleitoral há que ser interpretada sob o influxo axiológico do zelo 
pelo equilíbrio no pleito. O administrador público não pode apenado por doação 
autorizada por ato do parlamento, durante período eleitoral. 
Embora a Lei Eleitoral, vede desde a Lei nº 11.300, a distribuição de bens, 
valores ou benefícios, no ano eleitoral, devem ser descontadas da proibição 
legal aquelas feitas com nítido propósito assistencial e sem conotação eleitoral. 
As doações que não contenham essa característica, e nem base em outra 
exceção legal, atraem a incidência da sanção pecuniária que recomenda 
fixação, à míngua de motivo em sentido contrário, do mínimo legal.“ (TRE-SC. 
Acórdão n9 21.707. ReI. Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari. j. 11/06/2007) 

 
Outro não é o pensamento do jurista Marcos Fey Probst (ob. cit.p. 5-8): 

 
“4.Exceções previstas na lei eleitoral 
 
A vedação da distribuição gratuita de bens. valores ou benefícios em ano eleitoral 

(art. 73. § 10. da LE) comporta três exceções: calamidade pública, estado de emergência e 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. 

 
(...) 
 
Entretanto, muitos questionamentos têm surgido quanto a terceira exceção, relativa 

aos programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. A 
lei eleitoral e os atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral são omissos quanto ao conceito a 
ser empregado para a expressão ‘programas sociais’, Entretanto, pode-se buscar guarida nas 
normas da Constituição da República: 

 
‘Art. 6º São direitos sociais a educação. a saúde, o trabalho, a moradia o lazer, a 

segurança. a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.’ 

 
O insigne jurista José Afonso da Silva arrazoa sobre os direitos sociais na 

Constituição Cidadã: 
 
‘Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta e 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de 
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. 
São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade Valem como pressupostos do gozo 
dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao 
auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o 
exercício efetivo da liberdade. 
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Partindo se do rol de direitos sociais elaborado pelo Poder Constituinte de 1988 
classificam-se os programas sociais como os atos e as ações voltados a proteção ou efetivação 
dos direitos a educação, a saúde, ao trabalho, a moradia, ao lazer, à segurança, à previdência 
social, à proteção a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados, entre outros. O 
rol é exemplificativo e não esgota outros direitos sociais previstos no corpo da Constituição da 
República. ’ 

 
Outro parece ser o entendimento de Olivar Coneglian, ao tecer comentários ao 

artigo 73, § 10, da Lei das Eleições: 
 
‘A proibição é radical. 
 
A distribuição gratuita desses bens só se torna possível em três circunstâncias: 
-no caso de calam idade pública; 
- no caso de estado de emergência; 
-quando o programa social está estabelecido em lei e já em execução orçamentária 

no ano anterior ao da eleição. 
 
Para o último caso, deve-se observar que a lei e o orçamento, preexistentes ao 

programa, devem ter nascido no penúltimo ano anterior à eleição. Assim, na eleição de 2006, a 
lei criadora ou autorizadora do programa deve ser de 2004, pois o ano de 2005 é o ano da 
execução que permite que o programa exista em 2006.’ 

 
Concordamos com o ilustre jurista no tocante ao radicalismo da norma. Todavia, 

não nos parece certa a necessidade de prévia lei específica disciplinando os programas sociais. 
A lei eleitoral tão-somente utiliza-se da expressão programas sociais autorizados em lei, de 
modo a permitir a leitura da norma no sentido da necessidade de lei orçamentária autorizativa da 
despesa com os atos e ações sociais. 

 (...) 
 
Preciosa a análise do Ministro Gilmar Mendes acerca da aplicação das condutas 

vedadas no Direito Eleitoral.  
 
‘Ademais conforme assinalado em diversos julgamentos desta Corte, penso que a 

regra do art. 73 comporta uma exegese que atenua seu riqor literal. Tais proibições, previstas na 
ei n 9.504/97, no meu entendimento devem se entendidas, no contexto de uma reserva legal 
proporcional, sob pena, de violação a outros princípios constitucionais. 

 
Não ha duvida de que o regime legal de repressão a condutas abusivas por parte 

de candidatos possui clara autorização constitucional. Mas essa autorização não direciona a um 
regime punitivo inflexível, sob pena, de vulneração a outros princípios constitucionais. (...)’ (TSE, 
Acordão nº 5.282, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/12/2004.) 

 
Em outras palavras, resta evidenciada a necessidade das regras eleitorais serem 

analisadas no ‘contexto de uma reserva legal proporcional’, nos exatos termos utilizados pelo 
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eminente Ministro Gilmar Mendes, ou seja,  sem o demasiado  rigor, levando o magistrado a 
ponderar o fato concreto diante dos princípios que regem o Direito Eleitoral e o Direito 
Constitucional. 

 
Por fim, a regra eleitoral exige que o programa social já estela em execução 

orçamentária no exercício anterior. Em suma, em ano eleitoral não é permitida a criação de 
novos programas sociais; a Administração Pública tão-somente poderá prosseguir com os atos e 
as ações sociais já realizados em outros anos, salvo nos casos em que ficar caracterizada a 
calamidade pública ou o estado de emergência.’ 
   

 
Em conclusão, entende-se não incidir, na espécie, a vedação exposta no 

art. 73, § 10 da Lei n 9.504/97, desde que a concessão dos bens imóveis ocorra com base 

em critérios estritamente técnicos, sem qualquer tipo de favorecimento a qualquer pessoa 

ou empresa, com intuito unicamente de incentivo a indústria e o comercio da cidade.  

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos no 

vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções ao projeto 

de lei. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos que o 

Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, não se encontra maculado pelo 

vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta assessoria 

jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do 

Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e 

regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 27 de Abril de 2016. 

 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 
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"A mais profunda raiz do fracasso em nossas vidas é 

pensar, 'Como sou inútil e fraco'. É essencial pensar 

poderosa e firmemente, 'Eu consigo', sem ostentação 

ou preocupação.” 

Dalai Lama 

 

 

Assunto: “AUTORIZA CONCESSÃO DE 

DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVEL 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   

 

P A R E C E R  

 

Trata-se de projeto de Lei de autoria do chefe do Poder Executivo local, 

visando à autorização de concessão de direito real de uso de bem imóvel a empresa 

AGRO TEK COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - 

EPP. 

 

Nesse sentido, temos o artigo 30, incisos I e III da Constituição Federal, 

que reza:  
“Art. 30 - Compete aos Municípios:  
 
I -legislar sobre assuntos de interesse local; 
 
(...)”  

 
No mesmo sentido, o artigo 4º, I e VIII da Lei Orgânica do Município de 

Avaré, cita: 
“Art. 4º  - Ao Município compete prover a tudo quanto lhe diga 

respeito, ao seu peculiar interesse e ao bem estar de sua população, 
cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: 
 
I- legislar sobre assuntos de interesse local; 
(...) 



 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré 
D I V I S Ã O  J U R Í D I C A  

 

Av. Prefeito Misael Euphrásio Leal, 999 – Centro – Avaré – SP – CEP 18700-000 – Tel. (14) 3732-0929  

jurídico@camaraavare.sp.gov.br - www.camaraavare.sp.gov.br 
2 

VIII - dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus 
bens; 
 
(...).” 
 

Na continuidade da análise do referido projeto de Lei, cumpre relembrar 

o que traz a Carta Republicana vigente, em especial o disposto no caput do artigo 37, que 

reza: 

“Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 

(...) omissis” (g.n) 

 

Não é outro o respeito a tais princípios pela Constituição Estadual, senão 

vejamos o artigo 111:  
 
“Art. 111. A administração pública direta ou fundacional, de qualquer 
dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, 
motivação e interesse público”. 

 

Para delimitar um campo de ação necessariamente máximo ao agente 

público, para estabelecer parâmetros socialmente exigíveis na sua gestão dos negócios 

públicos, para cercear excessos, para coibir abusos e desmandos, é que a Constituição de 

l988, por vez primeira na história fez constar do seu texto exatamente os princípios de 

administração, no que foi imitada e até mesmo complementada pelas Constituições dos 

Estados. 

 

Nas administrações locais atender ao princípio da legalidade significa 

emprestar atenção à organização e ao disciplinamento que a lei deu aos serviços públicos, 

à estruturação do pessoal, ao uso dos bens públicos, às posturas ou normas edilícias 

locais, às ordenações de todos os assuntos de interesse peculiar daquela esfera respectiva. 

 

O magistério de Celso Ribeiro Bastos ensina: 

"Este princípio entronca-se com a própria noção de Estado de 
Direito. Estado de Direito é aquele que se submete ao próprio direito 
que criou, razão pela qual não deve ser motivo surpresa constituir-se 
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o princípio da legalidade um dos sustentáculos fundamentais do 
estado de Direito. 

 (...) 

De tudo ressalta que a Administração não tem fins próprios, mas há 

de buscá-los na lei, assim como, em regra, não desfruta de liberdade, 

escrava que é da ordem jurídica.” (In Curso de Direito Administrativo, Ed. 

Saraiva, SP, l.994, pp. 24/5) 

Preliminarmente, deverão atualizar-se as CERTIDÕES NEGATIVAS VENCIDAS – 
providência que poderá ser adota pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que caso 
entenda necessário, poderá solicitar ao autor do projeto o envio das certidões atualizadas. 

 
Noutro passo, averbe-se que uma atuação razoável e baseada no 

princípio da legalidade donde se requer da administração a observância às minuciosas 

formalidades prévias à celebração de contratos.  

 

A concessão do direito real de uso pode ocorrer nas hipóteses do artigo 

7º do Decreto-Lei 271, para fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, 

cultivo da terra, ou outra utilização de interesse social. 

 

A sua outorga a particulares está condicionada a estrita observância das 

normas da Lei de Licitações, nº 8.666/93, em especial do seu artigo 17, cuja redação foi 

alterada pela Lei nº 11.481/2007. 

 

Para tanto, é necessário seja justificado o interesse público, realizada 

avaliação prévia, tenha autorização legislativa, e seja realizada a licitação. Esta última 

pode ser dispensada nos casos alienação de imóveis construídos, incluindo a concessão 

do direito real de uso no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária 

de interesse social. 

 

A concessão do direito real de uso é um contrato pelo qual a 

Administração concede o uso do bem público para o particular, de forma gratuita ou 

onerosa, podendo ainda o Município estipular condições para o uso, que descumpridas 

levam à extinção do direito do particular. Diz-se que é um direito real porque o contrato 

(ou termo de concessão) é transcrito no Registro de Imóveis, gerando direito do 

concessionário sobre a coisa, contra terceiros e até mesmo contra a Administração, que 

apenas pode retomar o bem em conformidade com o estabelecido no termo de concessão 

e, em determinados casos, através de provimento jurisdicional. 
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No projeto em analise deverá ser observado o artigo 117 da Lei Orgânica 

Municipal da Estância Turística de Avaré: 
 

“Art. 117 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de 
avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e concorrência, 
dispensada esta nos seguintes casos: 
 
a) doação, devendo constar obrigatoriamente da Lei e da Escritura Pública os 
encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, 
sob pena de nulidade do ato; (redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 
02/2008) 
 
b) permuta. 
 
II - quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta nos seguintes 
casos: 
 
a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social; 
b) permuta; 
c) ações, que serão vendidas em Bolsa. 
 
§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus bens imóveis, 
outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização 
legislativa e concorrência. 
 
§ 2º A concorrência poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar 
a concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, ou quando 
houver relevante interesse público, devidamente justificado. 
 
§ 3º A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas 
remanescentes e inaproveitáveis para edificação, resultantes de obra pública, 
dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa. As áreas 
resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas 
condições, quer sejam aproveitáveis ou não.” 
 

Não longe, se vê ainda o artigo 119, da mesma carta politica, donde 

destacamos o seguinte: 
 
“Art. 119 - O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito 
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e o 
interesse público exigir. 
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§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e 
dominicais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante contrato, 
sob pena de nulidade do ato. A concorrência poderá ser dispensada, 
mediante lei, quando o uso se destinar a concessionário de serviço público, a 
entidades assistenciais, ou quando houver interesse público relevante, 
devidamente justificado. 
 
§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente 
poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social, de 
saúde, de segurança pública, turística ou industrial, mediante autorização 
legislativa.  
 
§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita, a 
título precário, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 
§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feito por 
portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo 
de sessenta dias. 
 
§ 5º - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como 
mercados, matadouros, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, 
serão feitas na forma da lei e regulamentos respectivos.” 

 

Como se nota, surge como regra que concessão de uso de bem público ou 

concessão real de uso, deverá ser feita através de autorização legislativa e concorrência, 

dispensadas nos casos expressamente previstos na Lei Orgânica.  

 

De outro bordo, cabe registrar que neste exercício ocorrerão eleições 

municipais, daí a necessidade de se fazer o registro quanto às vedações da legislação 

eleitoral. 

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.504/97 visa estabelecer as normas que 

regem as eleições. Em seus arts. 73 a 78 estão relacionadas às condutas vedadas aos 

agentes públicos em campanhas eleitorais. 

 

Com relação ao objeto desta propositura, não se pode deixar de analisar a 

concessão em tela sob o prisma da vedação trazida pelo § 10 do art. 73 da Lei das 

Eleições, assim redigido: 

 
“§ 10 - No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, 
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o 
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acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído 
pela Lei n 11.300, de 2006)” 

 
Muito embora a imprecisão da técnica legislativa, ao utilizar o vocábulo 

distribuição gratuita” que leva à ideia de doação, poder-se-ia perquerir se a cessão de 

bens móveis, como no caso, não poderia conduzir à interpretação de que se enquadraria 

na hipótese de “distribuição gratuita de benefícios” Trata-se de interpretação 

extremamente alargada, com a qual não coadunamos, mas que passamos a considerar 

para fins de exercício de hermenêutica.  

 

O entendimento é que o dispositivo visa obstar a implantação de 

programas sociais instalados somente em período eleitoral, tais como distribuição de 

alimentos, materiais de construção, ou outros, apenas com a finalidade de promoção de 

determinado candidato ou partido político, o que, segundo relatado não é o que ocorre no 

caso em apreço. 

 

Assim também se expressa Francisco de Assis Vieira Sanseverino “O 

uso da máquina pública” nas campanhas eleitorais, Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, 

p. 85): 
“Por fim torna-se oportuno afirmar, de forma mais geral, que não parece 
estar na finalidade e no âmbito da vedação da regra do § 10 a paralisação 
das demais ações da Administração Pública como um todo. Cabe reafirmar 
a vedação refere-se à distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios 
de caráter social. O ato de distribuição gratuita de bens, valores ou 
benefícios de caráter social. O ato de distribuição gratuita significa a 
doação a várias pessoas, entidades, empresas, etc.” 
 

Mesmo considerando-se que a cessão de bens poder-se-ia enquadrar na 

hipótese legal acima transcrita, tem-se que a vedação também não se aplica a situação 

telada. Isso porque, segundo depreende das situações consolidas de proposituras desta 

natureza, a concessão de bens imóveis é uma prática corriqueira no município, não tendo 

se iniciado somente no exercício corrente.  

 

Muito embora não siga à risca a exceção prevista na legislação - 

programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior 

-, pode ser interpretado como tal. Isto porque trata-se de um programa de governo de 

expansão industrial, que busca dar incentivo e  apoio ao desenvolvimento da 

infraestrutura industrial e comercial no município, e já era executado em exercícios 

anteriores. 

 

A corroborar este entendimento, existem decisões jurisprudenciais 

apoiando uma interpretação mais elástica dos critérios para o enquadramento na exceção 

relativa aos programas sociais, tais como: 
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“Representação. Conduta vedada. Doação de bens em ano eleitoral. Art. 73, 
§10, da Lei n, 9.504/97, acrescido pela Lei n° 11.300/06. Chefe do Executivo. 
Ausência de responsabilidade por ato legislativo. Possibilidade de doações de 
caráter claramente assistencial e sem conotação eleitoral. Improcedência.  
A legislação eleitoral há que ser interpretada sob o influxo axiológico do zelo 
pelo equilíbrio no pleito. O administrador público não pode apenado por doação 
autorizada por ato do parlamento, durante período eleitoral. 
Embora a Lei Eleitoral, vede desde a Lei nº 11.300, a distribuição de bens, 
valores ou benefícios, no ano eleitoral, devem ser descontadas da proibição 
legal aquelas feitas com nítido propósito assistencial e sem conotação eleitoral. 
As doações que não contenham essa característica, e nem base em outra 
exceção legal, atraem a incidência da sanção pecuniária que recomenda 
fixação, à míngua de motivo em sentido contrário, do mínimo legal.“ (TRE-SC. 
Acórdão n9 21.707. ReI. Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari. j. 11/06/2007) 

 
Outro não é o pensamento do jurista Marcos Fey Probst (ob. cit.p. 5-8): 

 
“4.Exceções previstas na lei eleitoral 
 
A vedação da distribuição gratuita de bens. valores ou benefícios em ano eleitoral 

(art. 73. § 10. da LE) comporta três exceções: calamidade pública, estado de emergência e 
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. 

 
(...) 
 
Entretanto, muitos questionamentos têm surgido quanto a terceira exceção, relativa 

aos programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. A 
lei eleitoral e os atos normativos do Tribunal Superior Eleitoral são omissos quanto ao conceito a 
ser empregado para a expressão ‘programas sociais’, Entretanto, pode-se buscar guarida nas 
normas da Constituição da República: 

 
‘Art. 6º São direitos sociais a educação. a saúde, o trabalho, a moradia o lazer, a 

segurança. a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.’ 

 
O insigne jurista José Afonso da Silva arrazoa sobre os direitos sociais na 

Constituição Cidadã: 
 
‘Assim, podemos dizer que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta e 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de 
vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. 
São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade Valem como pressupostos do gozo 
dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias ao 
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auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com o 
exercício efetivo da liberdade. 

 
Partindo se do rol de direitos sociais elaborado pelo Poder Constituinte de 1988 

classificam-se os programas sociais como os atos e as ações voltados a proteção ou efetivação 
dos direitos a educação, a saúde, ao trabalho, a moradia, ao lazer, à segurança, à previdência 
social, à proteção a maternidade e a infância e a assistência aos desamparados, entre outros. O 
rol é exemplificativo e não esgota outros direitos sociais previstos no corpo da Constituição da 
República. ’ 

 
Outro parece ser o entendimento de Olivar Coneglian, ao tecer comentários ao 

artigo 73, § 10, da Lei das Eleições: 
 
‘A proibição é radical. 
 
A distribuição gratuita desses bens só se torna possível em três circunstâncias: 
-no caso de calam idade pública; 
- no caso de estado de emergência; 
-quando o programa social está estabelecido em lei e já em execução orçamentária 

no ano anterior ao da eleição. 
 
Para o último caso, deve-se observar que a lei e o orçamento, preexistentes ao 

programa, devem ter nascido no penúltimo ano anterior à eleição. Assim, na eleição de 2006, a 
lei criadora ou autorizadora do programa deve ser de 2004, pois o ano de 2005 é o ano da 
execução que permite que o programa exista em 2006.’ 

 
Concordamos com o ilustre jurista no tocante ao radicalismo da norma. Todavia, 

não nos parece certa a necessidade de prévia lei específica disciplinando os programas sociais. 
A lei eleitoral tão-somente utiliza-se da expressão programas sociais autorizados em lei, de 
modo a permitir a leitura da norma no sentido da necessidade de lei orçamentária autorizativa da 
despesa com os atos e ações sociais. 

 (...) 
 
Preciosa a análise do Ministro Gilmar Mendes acerca da aplicação das condutas 

vedadas no Direito Eleitoral.  
 
‘Ademais conforme assinalado em diversos julgamentos desta Corte, penso que a 

regra do art. 73 comporta uma exegese que atenua seu riqor literal. Tais proibições, previstas na 
ei n 9.504/97, no meu entendimento devem se entendidas, no contexto de uma reserva legal 
proporcional, sob pena, de violação a outros princípios constitucionais. 

 
Não ha duvida de que o regime legal de repressão a condutas abusivas por parte 

de candidatos possui clara autorização constitucional. Mas essa autorização não direciona a um 
regime punitivo inflexível, sob pena, de vulneração a outros princípios constitucionais. (...)’ (TSE, 
Acordão nº 5.282, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/12/2004.) 
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Em outras palavras, resta evidenciada a necessidade das regras eleitorais serem 

analisadas no ‘contexto de uma reserva legal proporcional’, nos exatos termos utilizados pelo 
eminente Ministro Gilmar Mendes, ou seja,  sem o demasiado  rigor, levando o magistrado a 
ponderar o fato concreto diante dos princípios que regem o Direito Eleitoral e o Direito 
Constitucional. 

 
Por fim, a regra eleitoral exige que o programa social já estela em execução 

orçamentária no exercício anterior. Em suma, em ano eleitoral não é permitida a criação de 
novos programas sociais; a Administração Pública tão-somente poderá prosseguir com os atos e 
as ações sociais já realizados em outros anos, salvo nos casos em que ficar caracterizada a 
calamidade pública ou o estado de emergência.’ 
   

 
Em conclusão, entende-se não incidir, na espécie, a vedação exposta no 

art. 73, § 10 da Lei n 9.504/97, desde que a concessão dos bens imóveis ocorra com base 

em critérios estritamente técnicos, sem qualquer tipo de favorecimento a qualquer pessoa 

ou empresa, com intuito unicamente de incentivo a indústria e o comercio da cidade.  

 

Destarte, diante das ponderações acima expostas, não vislumbramos no 

vertente Projeto de Lei qualquer mácula capaz de inquiná-lo de ilegal ou inconstitucional. 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Quanto à redação do projeto de lei não sugerimos correções ao projeto 

de lei. 

 

Posto isso, s.m.j., sem embargo da inocuidade da propositura, cremos que o 

Projeto de Lei em epígrafe, com as devidas alterações, não se encontra maculado pelo 

vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade, motivo pelo qual opina esta assessoria 

jurídica pela regular tramitação, devendo ter o seu mérito submetido à apreciação do 

Plenário desta Câmara Legislativa, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e 

regimentais. 

 

É o parecer, sub censura. 

 

Avaré (SP), 27 de Abril de 2016. 

 

 

LEROY AMARILHA FREITAS 

Adv. OAB/SP – 146.191 

 


